
عودة آمنة مع التطعيم 



ةماعي  ة ج  سؤولي  طعيم م  الت  

(جميعللالتطعيم حصانة )
ُنع وأ ْحص ن ه صاحُبه وح  حصن: تعريف الحصانة في لسان العرب ِصين م  ُصن  المكاُن ي ْحُصُن ح صانًة فهو ح  ص نه والِحْصُن كلُّ ح 

ص ْنُت القرية إذا بن ِصيٌن من الح صانة وح  ْوفِه والجمع ُحصوٌن وِحْصٌن ح  ِصين ال ُيوص ل إلى ما في ج  .يت  حول هاموضع ح 

:لكامل الهيئة

نقر على الصورة 
ُ
أ

لُمشاهدة الفيلم

:أسئلة للنقاش
؟لوقف انتشار الفايروسلقاح مهما  لماذا ُيعتبر ال  1.
د ما هي الُخطورة الُمترتبة في االمتناع عن أخذ لقاح ض. 2

الفايروسات؟
ار قع على عاتقك لوقف انتشما هي المسؤولية التي ت  .3

الفايروس؟

https://www.youtube.com/watch?v=5Y1ADbmuNVc


ف ُيقسم الص  
:إلى مجموعات



ك؟ لماذا حسب رأي!هنالك تطعيمات يجب عليه تلقيها،لطفل حديث الوالدة. 1



طعيم؟ما هي مخاوفك من الت  .  2



رعة؟ عوارض سيئة للتطعيم إلحدى أقربائك إزاء تلقيه الجُ حصلت هل .  3



عيم؟طالت  رعةة لشخص لم يتلق  جُ ح  حديدات لوزارة الص  ما هي الت  . 4



؟"كورونا"بسبب تفشي فايروس ،ات التي توقفت عنهاعالي  ما هي الف  . 5



قوم ما هي الخطوات التي ت"كأنفلونزا"خر آصابتك بفايروس إفي حالة . 6
؟اهنةه في األحداث الر  شابُ بها لعدم نشر العدوى؟ هل ترى ت  



ما " مطعيي جرعة الت  لق  مكنه إجباري على ت  ال أحد يُ ". 8
تعليقك على هذه الجملة؟



يرة ناتجة ض ألعراض خطالفايروس والتعر  باحتمال العدوى من قلل يُ "ايزرف  "تطعيم . 9

ما رأيك؟...عنه



انية ف من أبناء الشبيبة فوق سن الث  ألِ 20حتى اآلن ؛حسب الُمعطيات.10
هل . ة لذلكجانبي  ضِ بليغ عن عوار  تلقوا تطعيم ضد فايروس كورونا دون الت  ة،عشر

ُتشجع االستمرار في ذلك؟



:العودة لكامل الهيئة

ي قاش فعلى ُكل مجموعة اختيار مندوب لتلخيص الن  1.
.المجموعة

:أسئلة للتلخيص2.
قاش في المجموعة؟عضلة التي دار حولها الن  ما المُ . أ
؟"كورونا"ما إيجابيات التطعيم ضد فايروس . ب
؟"كورونا"طعيم ضد فايروس ما سلبيات الت  . ج
هل هنالك بدائل لتفادي الفايروس؟ كيف يمكنك . د

الُمساهمة في ذلك؟


